Nyhetsbrev fra Metodistkirken på Bjølsen
Desember 2014

Kjære lesere av nyhetsbrevet!
Det er alltid knyttet en egen forventning til advent. Kanskje er det noe som
sitter igjen fra jeg var barn – for hjemme hos oss var advent og jul akkurat så
magisk og hemmelighetsfull som et barn kunne ønske. Det eneste som kunne få
det til å skurre, var dersom sandkakene satt fast i formene – og kom ut som
kakesmuler! Da røynet det på for en travel mor – og yrkeskvinne! Men dagen
etter var det glemt – for det var jo alltid noe mer, noe større, som skapte en
himmel over alt som var. Og nåde den adventskalender som stilte med nissebilde
i luka den 24. desember! Den var knapt verdt papiret den var skrevet på.
Juletreet måtte være høyere enn min far – det ble helt feil dersom hodet hans
raget over stjerna når vi gikk rundt treet og klappet, trampet og knyttet
kjærlighets hellige bånd…
Senere ble det «alternativ jul!» Det gikk etter hvert opp for meg at ikke alle
gledet seg til høytiden. På Bjølsen ble det arrangert julaften i kirken.
Menigheten støttet tiltaket. Dette var et samarbeid med Oslo kommune.
Julegavene ble kjøpt på «Alternativ handel» og kom fra de mest eksotiske
verdenshjørner: Vevde skjerf, brikker, lysestaker og figurer, hemmelighetsfulle
esker, julepynt som bar preg av andre tradisjoner enn våre. Nå har Kirkens
nødhjelp og misjonen fulgt opp med andre former for alternativer. Du kan

for eksempel få ei geit, en times lys i et klasserom, en stabel murstein til et
kirkebygg der midlene er knappere enn her – eller som menighetens BUR –
gruppe bestemte i år: Vi gir penger til gass så Helen Byholt Lovelace kan få
strøm til å varme opp vann og lokaler i mor og barn-senteret i Litauen. Ikke alle
gaver behøver å pakkes inn. Mange ønsker seg litt mer fred til jul. Jeg slutter
meg til det ønsket. Jeg ser også at mange ønsker seg litt mer tid. Kanskje
gjelder det først og fremst travle barnefamilier. Jeg kjenner noen som har for

mye tid. De ønsker seg kanskje en jobb, eller et besøk av noen. Livet arter seg så
forskjellig for oss – også for oss som tilhører denne menigheten. Metodistkirken
på Bjølsen er et lite stykke Norge. Midt i dette mangfoldet står krybben med
barnet og trekker oss nærmere hverandre, og nærmere han som bygger bro
mellom himmel og jord: Jesus fra Nasaret. Jeg ønsker dere alle en jul som åpner
for et møte med det hellige – og med gleden, enten du er alene eller du feirer
med mange. Hilsen Kari.
Søndag 7. desember kl 11 00: Gabriellegudstjeneste. Kor og solister fra Ila/Bjølsen og
fra menigheten . Det blir band i år, ledet av André Storeng.
Tirsdag 9. desember kl 10 30: Babysang m/julelunsj
Onsdag 10. desember kl 12 00 er det Formiddagstreffets julelunsj m/gjester.
Kl 16 00 møtes barn og unge for å pynte det store juletreet.
Torsdag 11. desember kl 19 00: Stille kveld
Lørdag 13. desember er det en tverr - religiøs konferanse for unge mennesker, ledet av
Norges Kristne råd. Konfirmantene våre deltar med praktisk hjelp.
Søndag 14. desember kl 18 00: Menighetens Julekonsert m/ulike kunstnere i aksjon…
Søndag 21. desember er det ingen gudstjeneste hos oss. Vi er invitert til Grünerløkka
kl 11 00.
Onsdag 24. desember kl 15 00 er det Julegudstjeneste. Hans Marius Hoff Mittet,
Caroline Skjørshammer og Kari Hay inviterer alle inn i høytiden.
Fredag 26. desember kl 11 00 er det gudstjeneste v/Hilde Marie Movafagh. Ta med
julekaker til kirkekaffen.
Søndag 28. desember kl 17 00 er det menighetens juletrefest. Ta med litt mat til et
koldtbord. Vi leker og går rundt juletreet. Er vi heldige, finner de hellige tre kongefri
år også.
Gudstjeneste søndag 4. januar kl 11 00. Kari Hay taler, og det blir nattverd.

